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КРИМІНОЛОГІЧНА МАТРИЧНА МОДЕЛЬ ЗЛОЧИНУ

Основним об’єктом кримінології слід визнати злочинність та фактори, що на 
неї впливають. При дослідженні цих явищ необхідно використовувати прогресивні 
методи, якими є і методи моделювання, що здатні допомогти описати, пояснити та 
спрогнозувати якісні та кількісні зміни в масиві злочинності. Застосування методів 
моделювання для дослідження злочинності пов’язане з необхідністю використання 
кількісних вимірювань, математичного підходу до цієї проблеми та повинно 
бути засноване на погляді на злочинність як на динамічну соціальну систему, що 
характеризується певними параметрами.

Метод моделювання характеризується всезагальністю: моделювати можна 
будь-який об’єкт, а принципова можливість моделювання об’єктів будь-якої природи 
рівнозначна принциповій їх пізнаваності. В усіх сферах об’єктивного світу існують 
цілком визначені та такі, що можуть бути кількісно представлені, закономірності. На 
їх основі можна створювати більш чи менш відповідні дійсності моделі різних явищ, 
у тому числі і суспільних. Саме тому, що в сферу моделювання вкладаються будь-
які прояви точної та активної пізнавальної діяльності,  поняття моделювання дійсно 
відіграє центральну роль в позитивному підході до питань наукового пізнання.

Термін «модель» веде походження від латинського слова «modulus», що 
означає «міра». Щодо розглядуваного питання поняття «модель» і «моделювання» 
потрібно використовувати в науковому сенсі. З цієї точки зору слід підходити до 
моделювання як до методу наукового пізнання, а до моделі – як до форми, засобу 
наукового пізнання [2, с. 16]. Під моделюванням розуміють різновид діяльності, 
пов’язаної з формуванням та використанням моделі.

Білоусовою О.О. запропоновано під кримінологічною моделлю розуміти 
штучно створену матеріальну або ідеальну систему, що відтворює і заміняє 
досліджувану подію, процесс, стан або окремі ситуації та обставини таким чином, що 
її вивчення дозволить одержати про оригінал інформацію, необхідну для успішного 
вирішення практичних, наукових і дидактичних кримінологічних завдань [1. с.7].

Ми розуміємо під кримінологічною моделлю систему, дослідження 
якої слугує засобом для отримання інформації про іншу систему. Таким чином, 
моделювання в кримінології може бути визначене як формування та використання 
логіко-математичних моделей-узагальнень (описів) з метою забезпечення описової, 
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пояснюючої, прогностичної функцій кримінологічних досліджень.
Більш висока показовість, інформаційна ємність характеристик злочинності 

може бути досягнута шляхом їх деталізації, інакше кажучи, диференціації за 
окремими ознаками. Однак диференціація показників злочинності в той же час 
обмежує можливості достатньо повної характеристики злочинності, а тому вимагає 
інтеграції деталізованих показників у певний комплекс, у систему параметрів. 
Найбільш придатною математичною структурою такого комплексу є так звані 
матричні таблиці, або матриці.

Матрицями в математиці (в лінійній алгебрі) називають прямокутні таблиці 
чисел, що складаються зі строк та стовпців. Матричні таблиці мають певні якості та 
можуть піддаватись різним перетворюванням. Основні якості матриці базуються 
на принципі взаємопов’язаності її елементів. Логічною основою матричних моделей 
злочинності є найважливіша її особливість, що полягає у взаємозалежності її 
характеристик. Специфіка злочинності як соціально-правового явища полягає, крім 
іншого, в тому, що вона характеризується двома пов’язаними між собою групами 
показників, що і дозволяє будувати матричні моделі злочинності. Подібно до того, 
як у будь-якому злочині є і об’єктивні, і суб’єктивні риси, злочинність у цілому 
можна характеризувати з об’єктивного (види, групи злочинів) та суб’єктивної 
(характеристики контингенту злочинців) сторін.

Таким чином, ознаки особистості та її дії знаходяться в діалектичному 
взаємозв’язку, а дослідження злочинності в кримінологічному аспекті полягає 
перед усім у глибокому дослідженні особистості у зв’язку зі скоєним нею злочинним 
діянням. Це, по суті, є методологічною основою кримінологічної класифікації 
злочинців, яка для розробки матричних моделей має принципове значення. Для їх 
побудови слід використовувати дані не про злочини, а про осіб, які їх скоїли, оскільки 
у великому статистичному масиві ці дані практично співпадають (якщо, звісно, 
виключити нерозкриті злочини).

Проблемні питання виділення ознак особи злочинця, що є кримінологічно-
значущими, розглядались багатьма дослідниками. Ми візьмемо за основу 
класифікацію ознак, запропоновану нами у власному дисертаційному дослідженні, 
що присвячене питанню дачі кримінологічної характеристики особистості злочинця, 
винного у статевому злочині [3, с.7]. Починаючи з 2003 року значний масив 
соціально-демографічних, кримінально-правових ознак, а також соціальних проявів 
особистості в різних сферах суспільного життя збирається Державною судовою 
адміністрацією України шляхом заповнення карток на підсудних. Для роботи з 
матрицями зручно використовувати MATLAB. Це високоефективний язик для 
технічних розрахунків. Він включає в себе підрахунок, візуалізацію, моделювання, 
аналіз даних та програмування у зручному середовищі, де завдання і розв’язок 
виражаються у формі, близькій до математичної. 

Ключовим принципом при створенні кримінологічної моделі має бути поділ 
кримінологічно значущих ознак на дві головні групи: 1) ознаки, що характеризують 
особистість як соціальне явище; 2) ознаки, що характеризують особу з боку скоєного 
нею суспільно-небезпечного діяння, тобто ті, що роблять особу об’єктом саме 
кримінологічного дослідження.

Складемо матричну модель статевого злочину, внісши до таблиці абсолютні 
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показники, які характеризують окремі злочини, що відносяться до статевих, через 
осіб, які засуджені за їх скоєння на всій території України у 2011 році. Таким чином, 
ми маємо справу з видами статевих злочинів та соціально-демографічними і деякими 
іншими ознаками осіб, які їх скоїли. Наведені цифри містяться у звіті Державної 
судової адміністрації України за 2011 рік. Ці дані порівнюються з аналогічними по 
всім видам злочинів, що були вчинені на території України у 2011 році. Доцільно 
також порівнювати ці показники з аналогічними у складі всього населення України у 
віці від 14-ти років, але у зв’язку з тим, що статеві злочини досить рідко зустрічаються 
в числі зареєстрованих (переважна їх більшість – латентні), таке порівняння є 
неінформативним.

Таблиця
Спрощена кримінологічна матрична модель статевого злочину

Статистичні 
дані за 2011 рік 

(Україна)

Загальна 
кількість 

(осіб)

У віці 
14-16 
років

У віці 
16-18 
років

У віці 
18-25 
років

У віці 
25-30 
років

У віці 
30-50 
років

У віці 
50-65 
років

1 2 3 4 5 6 7 8
Всього 

засуджено за ст. 
152-156

612 (0,40) 6 (0,01) 43 
(0,07)

173 
(0,28)

127 
(0,21)

224 
(0,37)

35 
(0,06)

Засуджено за 
ст.152 КК 357 (0,58) 4 (0,01) 31 

(0,05)
108 

(0,18) 74 (0,12) 127 
(0,21)

12 
(0,02)

Засуджено за 
ст.153 КК 137 (0,22) 2 (0,00) 7 (0,01) 30 (0,05) 38 (0,06) 49 (0,08) 11 

(0,02)
Засуджено за 

ст.155 КК 25 (0,04) 0 1 (0,00) 19 (0,03) 4 (0,01) 1 (0,00) 0

Засуджено за 
ст.156 КК 93 (0,15) 0 4 (0,01) 16 (0,03) 11 (0,02) 47 (0,08) 12 

(0,02)
Усього 

засуджених у 
2011 році

154356 (100) 2466 
(1,60)

6220 
(4,03)

37900 
(24,55)

30091 
(19,49)

63998 
(41,46)

12467 
(8,08)

Продовження таблиці:

Статистичні 
дані за 2011 

рік (Україна)

У віці 
65 і 

старші
Чоловіки Жінки

За-
йняте 
насе-
лення

Учні, 
студенти

Безробіт-
ні та 

непрацю-
ючі

Пенсіонери, 
у тому числі 

інваліди

1 9 10 11 12 13 14 15
Всього 

засуджено за 
ст. 152-156

4 (0,01) 608 (0,99) 4 (0,01) 132 
(0,22) 39 (0,06) 434 (0,71) 17 (0,03)

Засуджено за 
ст.152 КК 1 (0,00) 357 (0,58) 0 74 

(0,12) 28 (0,05) 253 (0,41) 2 (0,00)

Засуджено за 
ст.153 КК 0 133 (0,22) 4 (0,01) 24 

(0,04) 6 (0,01) 102 (0,17) 5 (0,01)

Засуджено за 
ст.155 КК 0 25 (0,04) 0 2 (0,00) 1 (0,00) 22 (0,04) 0

Засуджено за 
ст.156 КК 3 (0,00) 93 (0,15) 0 22 

(0,04) 4 (0,01) 57 (0,09) 10 (0,02)

Усього 
засуджених у 

2011 році

1214 
(0,79)

134841 
(87,36)

19515 
(12,64)

28147 
(18,24)

8179 
(5,30)

112861 
(73,12) 4594 (2,98)
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Однак пізнавальна цінність такої моделі є незначною, оскільки її складові 
являють собою абсолютні показники, значення яких для аналізу є незначним. Абсолютні 
величини, навіть зведені в таблицю, не можуть бути піддані безпосередньому аналізу 
без перетворення; їх дослідження у цьому випадку не дозволить виявити реально 
існуючі закономірності досліджуваного явища. Найбільш перспективним напрямком 
кількісного аналізу злочинності є застосування відносних кількісних даних, зведених 
у певну систему (в даному випадку – в матрицю). 

Тому число, що знаходиться в душках – це відносний показник, а саме доля 
досліджуваної характеристики в загальному масиві статевих злочинів. Відносний 
показник загальної кількості засуджених осіб за статтями 152-156 – це доля таких 
засуджених в загальному масиві засуджених у 2011 році в Україні. Так само відносні 
показники останньої строки – це доля зазначених показників серед загального 
масиву засуджених. Відносні показники можуть бути отримані шляхом проведення 
операцій з матрицями в MATLAB, яка також дозволяє досить швидко підрахувати 
кримінологічно значущі коефіцієнти, наприклад, коефіцієнт взаємної спряженості 
Пірсона, якщо перед кримінологом стоїть завдання встановити міру ступеня 
взаємозв’язку двох альтернативних ознак. Як правило, судження базується на аналізі 
різного роду звітності, втім воно залишається не перевіреним, як-то величина 
залежності виду вчиненого злочину від соціально-демографічних характеристик 
засуджених. І наявність такого, навіть  несильного зв’язку вже дозволить зробити 
деякі важливі висновки, що є глибоким і точним дослідженням певного виду 
злочинної активності.

Таким чином, матрична модель злочинності, точніше, комплекс моделей, що 
відрізняється за набором різних характеристик контингенту осіб, що скоїли злочини 
(за статтю, віком, соціальній приналежності та іншим), являє собою достатньо вірне 
та незалежне від розмірів латентної злочинності відображення цього соціального 
явища. Використання матричних моделей для дослідження злочинності є досить 
ефективним, а в поєднанні з новими кібернетичними можливостями і досить 
прогресивним шляхом в кримінології.  
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